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 چکیده
ضككرورد دارد  كاری مین آب مورد نیاز توسكك ف فيككای سككنز و جن  أتهای آبیاری جهت افزایش دورهدر مناطق خشكك   

با تیمار اصككل  دوره آبیاری و تیمار های كام  تصككادف  بلوکهای خرد شكك ه در لا   طرح كردپژوهش حاضككر در لا   

ای  سرو شیراز  زربین  كاج تهران  كاج بروسیا  كاج مشه ی و ی  سرو خمرهاسكرو نررهارس   برگ سكوزنهای فرع  گونف

 42 گونف هردر هر بلوک از   گردی سال در پارک جن ل  ساوه اجرا  5در سكف بلوک بف م د  كاج بادام  با من أهای مختلف

اصلف  24روزه و  7اصكلف نهال جهت آبیاری  24متر كشكت و از این ت  اد  4×5/4گروه  با فواصك   صكوردبفنهال اصكلف 

  نتایج نشكككان داد كف در نظر گرفتف شككك ( TerraCottemپلیمر جاذب رطوبت تراكاتم )روزه بكا ككاربرد  22جهكت آبیكاری 

دار آماری را نشان دادن   اثر اصل  دوره آبیاری بر متغیرهای ارتفاع و لطر یرف در اثر متراب  دوره آبیاری و گونف اختلاف م ن 

درص ( و  97/69مان  )متر(  زن ه 79/4میزان ارتفاع )كاج بروسیا از بیشترین دار بود  های لطر یرف و شكاداب  م ن مشكخصكف

متر( و مساحت تاج پوشش  47/2متر(  لطر تاج )سانت  24/9یرف ) لطراز بیشترین میزان كاج مشه ی و درص (  69اب  )شاد

ف ب سرو شیراز كلودهو ای  كاج بروسكیا سكرو خمرههای گونفنشكان داد كف  ایتجزیف خوشكف  برخوردار بودمتر مربع(  24/5)

روزه و كاربرد پلیمر جاذب  22ترین شككرایه هسككتن  و با دوره آبیاری   حاظ هر ی  از متغیرهای مورد بررسكك  در مناسكك

  شون م رف  م شت در شهرستان ساوه ابرای كرطوبت 

 

   سازگاری  صفاد رویش   من أ بذركاری  دوره آبیاریجن   :کلیدی هایواژه

 

 fatemeh_ahmadloo@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسؤول
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 مقدمه
هزار  07درصد ) 31/7زایی، گسـترش بیابانهر ساله در اثر 

خشک کیلومترمربع( به مساحت مناطق خشک و نیمه

کاری را در این شود که توسعه جنگلجهان اضافه می

با  (.Mitchell & Entry, 1998سازد )مناطق ضروری می

ی های پتوجه به عواملی مانند کمبود آب و بروز خشکسالی

ت کاشت در مناطق خشک و هایی جهدر پی، بایستی گونه

نیمه خشک انتخاب شوند که با شرایط منطقه بیشترین 

های تأمین رطوبت و چنین از روشسازگاری را دارند و هم

خیزی خاک نیز برای اطمینان جهت استقرار حاصل

(. 3131های گیاهی استفاده شود )کنشلو و دمی زاده، گونه

ژیکی، لوتنش خشکی روی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیو

های درختی و فرآیندهای بیوشیمیایی و مولکولی نهال

متابولیکی از جمله فتوسنتز و تنفس که اساس تولید گیاه 

گذارد. اگرچه در این خصوص، رابطه باشد، تأثیر میمی

وری استفاده از آب و مکانیسم سازش مستقیمی بین بهره

 لاـعما (. باPolle et al., 2019به تنش خشکی وجود دارد )

 از رفتهـپیش یهاآوریفن یگیررکابه و حیحـص دیریتـم

 دبهبو و ارینگهد ظرفیت یشازـفا ،تـطوبر ظـحف قـطری

 فمصر کارآیی انوـتیـم کخا در آب یپذیرذنفو ضعیتو

 ,.Al-harbi et alها را افزایش داد )کاریدر جنگل آب

 عنوان یک ماده افزودنی به خاک،ها به(. سوپر جاذب1999

کارآیی مصرف آب و دوره آبیاری، جذب مواد غذایی و 

عناصر کم مصرف ضروری خاک را در مناطق خشک و نیمه 

های وارده و کاهش دهند و از تنشخشک افزایش می

 Robiulنمایند )عملکرد تا حدود زیادی جلوگیری می

Islam et al., 2011ها، پلیمرهای آبدوستی (. سوپر جاذب

جذب مقدار زیادی آب یا محلول آبی را هستند که توانایی 

دارند. بر اساس تعادل ترمودینامیکی، در حالتی که 

پتانسیل شیمیایی آب در محیط بیش از هیدروژل باشد، 

نفوذ آب از محیط به داخل این مواد صورت گرفته و موجب 

تورم این پلیمرها تا چندین برابر حجم اولیه خواهد شد و 

میایی آب در هیدروژل بالاتر از در حالتی که پتانسیل شی

محیط باشد، نفوذ آب از هیدروژل به سمت محیط اطراف 

(. پلیمرهای جاذب Zhao et al., 2019گیرد )انجام می

رطوبت بسته به خصوصیات ترکیبی و شیمیایی خود، بافت 

خاک، گونه گیاهی و نیز فاکتورهای محیطی عملکرد 

 دهندنشان میمتفاوتی را در مناطق خشک و نیمه خشک 

 Abedi-koupai(. نتایج بررسی 3131)کنشلو و دمی زاده، 

 0و  1( نشان داد که استفاده از 6770) Asadkazemiو 

باعث کاهش یک سوم تقاضای  " 677-آ "گرم سوپر جاذب 

 ای نسبتآب و افزایش میزان ارتفاع و قطر یقه سرو نقره

تأثیر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب بلور به شاهد شد. 

 های فیزیکی خاک ، پرلیت و زئولیت بر ویژگیAآب 

گرم در  6، و 5/3، 3، 5/7شنی، در پنج سطح )صفر، -لوم

اعمال ( 3131مرادیان و همکاران ) توسط کیلوگرم خاک(

ا، هکنندهنشان داد در بین اصلاحها آند. نتایج پژوهش ش

گرم در کیلوگرم در مقایسه  6سطح پلیمر سوپر جاذب در 

ترتیب سبب افزایش تخلخل خاک، با تیمار شاهد به

 استفاده گیاه بهها و آب قابل میانگین وزنی قطر خاکدانه

برابر جرم  16/7برابر و کاهش  17/3و  03/6، 0/6میزان 

 مخصوص ظاهری خاک شد. 

گیاهی سـازگار با این مناطق با های گونهاز طرف دیگر، 

هترین مبدأهای تأمین بذر نیز بایستی با دقت و اطمینان ب

کاری در آینده با مشکل های جنگلانتخاب شوند تا برنامه

ها قادر کاریجنگل (.Dvorak et al., 1996مواجه نشود )

به انجام برخی خدمات بوم سازگان جنگل هستند و نقش 

های حفاظت تنوع زیستی گیری سیاستمهمی را در شکل

 -کیهای فیزینمایند و باعث تغییرات مهم در ویژگیمی ایفا

شوند های بیوشیمیایی خاک میشیمیایی و چرخه

(Alejandro Peláez‐Silva et al., 2019 ،در این راستا .)

علت های صنعتی و کم نیاز بهعنوان گونهبه برگانیسوزن

 اندازچشم علاوه بر تاجشانسبز بودن و شکل زیبای همیشه

ر توانند دمی، در فصل زمستان و پائیز خصوصبهتر زیبا

های محیطی نیز تأثیر بیشتری داشته باشند کاهش آلودگی

(Varelides et al., 2001) .و شناخت از کاریجنگل لازمه 

 انجامساوه،  طبیعی منابع هایعرصه در غیر بومی هایگونه

 سطح در کهاین از قبل بایدکه  است سازگاری هایآزمایش

های سازگاری، آزمایش تحت شوند، کاریجنگل وسیع

 وریآجمع مبدأهای بهترین انتخاب و کیفیت، تولید رشد،
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 . گیرند قرار بذر

 رد غیربومی هایگونه سازگاری هایآزمایش انجام تاریخچه

 گسترده و علمی طوربه جهان در و سال 11 حدود به ایران

 امانپیشگ اروپایی کشورهای و رسدمی قرن یک از بیش به

 11سازگاری بررسی  .شوندمی محسوب علوم از رشته این

در و سروها ها برگ متعلق به دو خانواده کاجگونه سوزنی

 یاو سرو نقره اهیکاج سهای گونه کردستان نشان داد

بررسی امکان (. 3101را دارند )فتاحی،  سازگاریبیشترین 

، درختی شامل زربینگونه  37سازگاری و استقرار تعداد 

 ،لانیکاج تهران، آ یا،کاج سیاه، کاج بروس ی،اسرو نقره

و سال  37پس از  نجدو س گنجشکبلوط، اقاقیا، زبان

نشان داد  فارس استان کامفیروز در هاشناسایی و معرفی آن

 ،بینزر، کاج بروسیا به ترتیب های سازگار و موفقگونه که

حمزه پور و نگهدار صابر، بودند )ای و کاج تهران سرونقره

(. از طرفی عملکرد مبدأهای مختلف بذرگیری در 3117

های مطمئن از نظر استقرار و رشد مطلوب در تولید نهال

ها تأثیرگذار کاریهای اصلاحی در جنگلاجرای برنامه

ساله اجرای تحقیق سازگاری  31 نتایجدر است. 

نکا  هایبند جنگلبرگان در منطقه ارتفاعی پایینسوزنی

های کاج تدا با مبدأ پیلمبرا و کاج )کوهسار کنده(، گونه

دند برگ بوهای موفق سوزنیبروسیا با مبدأ پاسند از گونه

 (. 3133)محمد نژاد کیاسری و همکاران، 

 Engelm. Pinusنانس پروو 33های انجام شده روی بررسی

greggii  سال  1در برزیل، کلمبیا و آفریقای جنوبی پس از

در برزیل و کلمبیا  P. greggiiنشان داد که ارتفاع درختان 

متر و در جنوب و شمال آفریقای  0/3و  6/1به ترتیب 

(. Dvorak et al., 1996بود ) 3/6و  3/6جنوبی به ترتیب 

از  شدهیآورجمعسیاه  مبدأ بذر کاج 30در آزمایش اثر 

ه در س هاآنیونان، ترکیه، کرسیکا و کالابریکا و کاشت 

رویشگاه در یونان نشان داد که مبدأ کرسیکا به ترتیب با 

 نهیابرسبربیشترین ارتفاع و قطر  متریسانت 3/1متر و  17/6

 Samosو  Muggla ،Bursa ،Eubea ،Aegionو مبادی 

 Varelides et) دادنددرصد را نشان  377مانی میزان زنده

al., 2001). ی حجم در هکتار هامشخصهگیری نتایج اندازه

پرونانس  0و قطر شاخه در مطالعه رشد کمی و کیفی 

Pinus kesiya از کلمبیا، جنوب آفریقا،  شدهیآورجمع

 Costa e Silvaکوئیزلند، ویتنام و زیمباوه در تحقیق 

( نشان داد که بیشترین حجم در مبدأ 6771)  Graudalو

مترمکعب در هکتار و کمترین  1/663با ( گرانادا)کلمبیا 

مترمکعب در هکتار و بیشترین  1/17آن در مبدأ ویتنام با 

و کمترین  متریسانت 1/1قطر شاخه در مبدأ کوئیزلند با 

 Hosseini. بود متریسانت 1/6آن در مبدأ جنوب آفریقا با 

برگ و گونه درختی سوزنی 1( با کاشت 6730و همکاران )

تیمار پلیمر سوپرجاذب استاکوزورب  1برگ و کاربرد پهن

گرم و شاهد  3657به خاک محیط ریشه به میزان  177

)بدون کاربرد سوپرجاذب(، نتیجه گرفتند که با کاربرد 

ها، امکان استقرار مطلوب سوپرجاذب در زمان کشت نهال

مانی پس از یک وجود دارد و بیشترین میزان زندهها نهال

فصل رویش در کاربرد هیدروژل در ترکیب با خاک اره و یا 

های آبیاری چنین هزینهکوددامی وجود داشته است و هم

 Mikhaylovitchدرصد کاهش داده است.  57را تا 

Koldaev  وSergeevna Titova (6733 بر اساس میزان )

های ن نتیجه گرفتند که گونهجذب طیف نوری درختا

ترتیب خانواده کاج، خانواده نوئل و خانواده سرو به

بیشترین، کمترین و متوسط سازگاری را نسبت به نور 

 گذارد. ها تأثیر میکه بر میزان رشد آن کامل دارند

شهرستان ساوه یکی از مراکز صنعتی کشور است 

این شهرک صنعتی کشور در  نیتربزرگکه طوریبه

 اقلیمی و، شهرستان قرار داشته و شرایط سخت ادافیکی

. آب از مشکلات عمده انتخاب گونه در این منطقه است

هکتار است  667سطح کل فضای سبز شهرستان ساوه 

مترمربع و کمتر از  5/33که سرانه فضای سبز طوریبه

باشد. شهرستان ساوه مترمربع( می 36میزان استاندارد )

نزدیکی به پایتخت و منطقه ویژه اقتصادی کاوه و دلیل به

محل مناسبی  های ارتباطی،واقع شدن در محل شاهراه

ه و در نتیج برای تجمع واحدهای صنعتی بیشتر در آینده

واند تاست، کمبود آب در این منطقه می آلایندگی بیشتر

عنوان یک عامل مهم تلقی شود. وزش بادهای محلی و به

 زنی ریزگردهای انتقالی مناطق مختلف افزایش ناگهانی

حسینی ساوه را جزو شهرهای آلوده نموده است )شهرستان 
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(. بنابراین تنوع بخشیدن به 3131موغاری و ابراهیمی، 

های سازگاری، در توسعه فضای سبز ها و انجام آزمایشگونه

از اهمیت زیادی برخوردار است. با آن  و کاهش آلودگی

با  های مورد مطالعهشناسی گونهت بومتوجه به نیاز متفاو

آب و هوای سرد و خشک و سرد و نیمه خشک )ارس، سرو 

ای، کاج الدار(، بسیار مرطوب و ای، سرو خمرهنقره

ای و گرم و مرطوب )کاج کوهستانی )کاج بادامی(، مدیترانه

بروسیا، سرو شیراز، سرو زربین( و نیمه بیابانی )کاج 

ها در شرایط و میزان رشد آن مشهدی(، بررسی سازگاری

های های گرم و زمستاننیمه خشک با تابستان یاقلیم

هدف از پژوهش حاضر،  ساوه دارای اهمیت است. کمی سرد

های مورد آزمایش برای بررسی مقایسه آنها با کاشت گونه

های آبیاری با کاربرد پلیمر جاذب یکدیگر تحت دوره

ها در دوره ن گونهمنظور انتخاب سازگارتریرطوبت به

سازی پوشش گیاهی منطقه آبیاری بیشتر و در نهایت غنی

 باشد.می
 

 هامواد و روش
 تحقیقمنطقه 

محل اجرای این بررسی در مجتمع پارک جنگلی امام 

درجه  15خمینی شهرستان ساوه با مختصات جغرافیایی 

دقیقه طول  63درجه و  57دقیقه عرض شمالی و  3و 

. باشدیممتر بالاتر از سطح دریا  3777شرقی و با ارتفاع 

خشک و با روش منطقه با روش آمبرژه دارای اقلیم نیمه

باشد. بر دومارتن دارای اقلیم خشک بیابانی معتدل می

ساله، میانگین بارندگی سالیانه  67اساس دوره آماری 

درجه  3/30متر و میانگین دمای سالیانه میلی 3/331

گراد و حداقل درجه سانتی 11گراد و حداکثر مطلق سانتی

های ماه نیترگرمباشد. گراد میدرجه سانتی -35مطلق 

. روزهای استدی و بهمن  نیسردترسال تیر و مرداد و 

یخبندان بیشتر در چهار ماه پایانی سال اتفاق افتاده و 

های دی و بهمن بیشترین روزهای یخبندان را دارا ماه

های اجرای طرح هستند. میانگین بارندگی در طی سال

 یلومبافت خاک منطقه شنی متر بوده است. میلی 30/36

 ظرفیت نگهداری آب آن نیو بنابرا )سبک تا متوسط( بوده

 65 به میزان لیآپائین است و جهت رفع این مشکل کود 

وضعیت شد.  مخلوط و اضافه خاکبه تن در هکتار 

درصد و پوشش  37توپوگرافی مسطح و با شیب کمتر از 

کاری با گونه کاج الدار بوده که گیاهی منطقه قبلًا جنگل

 درختان قطع و عرصه رها شده بود. 

چنین پنج سال پس از کاشت و هم آزمایش شروع از قبل

 شآزمای محل خاک شیمیایی و فیزیکی اتخصوصی برخی

توسط آزمایشگاه خاکشناسی مرکز تحقیقات و آموزش 

 گردید کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی تعیین

برداری خاک در پاییز توسط اوگر، قبل از . نمونه(3 جدول)

ها و همچنین در سال پنجم با حفر پنج پروفیل کاشت گونه

 و 57-377، 7-57لایه در زیر تاج درختان از سه 

متری انجام شد.سانتی 357-377
 

 های فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه مورد مطالعهبرخی مشخصه -1جدول 

زمان 

 بردارینمونه

عمق خاک 

 متر()سانتی
  بافت خاک

 درصد

اشباع 

 خاک 

 درصد مواد

 خنثی

 شونده

کربن 

آلی 

 )درصد(

ازت کل 

 )درصد(

پتاسیم قابل 

 جذب

 گرم بر)میلی

 کیلوگرم(

فسفر قابل 

جذب 

گرم بر )میلی

 کیلوگرم(

 اسیدیته

هدایت 

الکتریکی 

زیمن)دسی

 س بر متر(

 قبل از کاشت

 5/0 9/5 00/1 0/332 03/0 11/0 50/21 0/32 لومی-شنی 0-00

 2/1 90/5 20/3 303 01/0 05/0 30/11 20 لومی-شنی 00-100

 6 1/5 50/6 363 01/0 09/0 0/10 0/22 شنی-لومی 100-100

پنج سال پس 

 از کاشت

 1/0 00/1 20 201 11/0 3/1 11/23 1/06 لومی-شنی 0-00

 0/1 92/5 21 216 1/0 10/1 10/20 32/21 لومی-شنی 00-100

 62/1 1/5 39 316 01/0 01/1 16/35 10/30 سیلتی-لومی 100-100
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درختان، دو چاه شورا و نیزار  منبع تأمین آب برای آبیاری

بوده که مشخصات شیمیایی آب هر دو چاه و نیز استاندارد 

 WHO( )World Healthسازمان بهداشت جهانی )

Organizationآورده  6ها در جدول ( هر یک از مشخصه

به  33ای فروردین بتدداری از آب از ابرنمونهشده است. 

با ه هر مادر  شت نمونهداشد که برماه انجام  61مدت 

ی هر ماه انجام نتهاو اسط ا، وبتدروز در ا 1ب نتخاا

تحلیل عناصر به و تجزیه ای بری آب هانمونهگرفت. می

 ل یافت.نتقاه امایشگاآز

 
 آبیاری آب شیمیایی نتایج تجزیه -3 جدول

منبع 

تأمین 

 آب

 واکنش

هدایت 

الکتریکی 

)دسی 

زیمنس بر 

 متر(

 نیترات 

کل جامدات 

معلق 

گرم )میلی

  بر لیتر(

 هاکاتیون

 )میلی اکی والان بر لیتر(
 ها )میلی اکی والان بر لیتر(آنیون

نسبت 

جذب 

 کلر  سولفات   بیکربنات کربنات  سدیم  منیزیم   کلسیم سدیم 

 35/67 3/31 11/37 3 31/7 15 61/6 10/1 3667 10/3 50/1 0/0 چاه شورا

 35 5/31 05/35 05/5 7 05/61 6 61/5 6171 01/7 16/1 10/0  چاه نیزار

WHO  0/0-0 6 1 157 37 1 37 1 5/3 37 37 17 

 

 روش بررسی
های ای انجام و گونهدر این بررسی ابتدا مطالعات کتابخانه

 مبدأ اصلیساوه و اراک )برگ ارس با مبدأهای البرز، سوزنی

سرو (، .Juniperus excelsa M.B( )بذر شرق مدیترانه

کلوده آمل )مبدأ اصلی بذر جنوب غربی با مبدأ  یانقره

(، .Cupressus arizonica Green) ایالات متحده آمریکا(

مبدأ اصلی بذر شرق و شمال ای با مبدأ اراک )سرو خمره

(، سرو شیراز Platycladus orientalis (L.) Franco( )آسیا

 مبدأ اصلی بذر ایران() آبادخرمبا مبدأهای کلوده آمل و 

(Cupressus sempervirens Var. fastigiata زربین با ،)

مبدأ اصلی بذر شرق آباد )مبدأهای کلوده آمل و خرم

(، کاج C. sempervirens var. horizontalis( )مدیترانه

 ( أ اصلی بذر آذربایجانمبدالدار با مبدأ خرم آباد )

(Pinus eldarica Medw. کاج بروسیا با مبدأ خرم آباد ،)

(، کاج .Pinus brutia Ten( )مبدأ اصلی بذر ترکیه)

 ( مبدأ اصلی بذر آذربایجانمشهدی با مبدأ ساوه )

(Pinus mugo Turra( و کاج بادامی با مبدأ رشت ) مبدأ

 ( انتخاب گردیدند. .Pinus pinea L( )اصلی بذر مدیترانه

های بذری از تهیه نهال پس3113در نیمه دوم اسفند سال 

 07تا  57برگ با حدود ساله گلدانی سوزنی 6مناسب 

ن در حاشیه شهرستا متر ارتفاع، زمین پارک جنگلیسانتی

ی سازآمادههکتار تعیین و عملیات  0/7به مساحت  ساوه

هایی چاله ی و تسطیح انجام وکوددهشامل شخم عمیق و 

 به بعد مرحله در ایجاد گردید. متریسانت 07×07به ابعاد 

گردید  متر ایجاد 1 فاصله با هاییپشته جوی نهرکن وسیله

متر مکعب در  36777و مقدار آبیاری در هر مرحله حدود 

تحقیق در قالب طرح  نی. اهکتار در سال بوده است

اصلی آبیاری و تیمار فرعی  های خرد شده با تیمارکرت

سال اجرا  5در سه بلوک به مدت  برگیسوزنهای گونه

 صورتبهاصله نهال  61 گونه هردر هر بلوک از . گردید

اصله  36متر کشت و از این تعداد  6×5/6گروهی با فواصل 

روزه  31اصله جهت آبیاری  36روزه و  0نهال جهت آبیاری 

( به TerraCottemتراکاتم )پلیمر جاذب رطوبت با کاربرد 

برای هر گودال در اطراف ریشه نهال و  گرم 657میزان 

. سپس بلافاصله آبیاری مخلوط با خاک در نظر گرفته شد

انجام شد تا سوپر جاذب با جذب آب، صد در صد متورم 

پلیمر جاذب شده و خاک به مرحله اشباع کامل برسد. 

برابر  07زان رطوبت تراکاتم دارای توان جذب آب به می

وزن خود است و حاوی کودهای ازت، میکرو و اسیدهای 

 طوربهعملیات نگهداری در طی سال باشد. هیومیک می
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گیری سالیانه پارامترهای مورد اندازهمنظم انجام گرفت. 

ر ، قط)فقط در پایان فصل رویش( یقهقطر ، شامل ارتفاع

اقطار  از گیری دو قطر عمود بر همتاج پوشش )با اندازه

 (، مساحت تاج پوشش، درصدبزرگ و کوچک تاج درخت

مانی )دو بار در سال، پایان دوره گرما و پایان دوره زنده

 طرق و ارتفاع گیریاندازه .و درصد شادابی بوده استسرما( 

 قطر و متر حسب بر مدرج شاخص وسیلهپوشش به  تاج

در این . گرفت انجام مترسانتی دقت با کولیس وسیلههب یقه

دسته )خیلی ضعیف،  5پژوهش درختان از لحاظ شادابی به 

ی قرار گرفتند بررس موردضعیف، متوسط، خوب و عالی( 

( که بر اساس تعداد درختان در هر طبقه 3111کنشلو، )

ای به درصد تبدیل شده و متغیر درصد شادابی اعداد رتبه

 یآماربردارها آورده شد. خوب درختان در تجزیه و تحلیل

 صورتبه هابیماری و آفات حمله از ناشی خسارات از

 ابتلا درصد 377 تا –3 کیفی درجه پنج با فراوانی مشاهده

  آفات، به مبتلا درصد 07 تا – 6 ها،بیماری و آفات به

 به ابتلا درصد 67 تا –1 آفات، به درصد مبتلا 57 تا – 1

گودرزی و شد ) ثبت امراض و آفات از عاری -5 و آفات

برداری از آفات به طور منظم در ( و نمونه3136همکاران، 

کز پزشکی مرطول سال انجام و توسظ بخش تحقیقات گیاه

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

 .مرکزی شناسایی شد

های واریانس کرت تجزیه آماری روش از استفاده با هاداده

های کامل در قالب طرح بلوکخرد شــده )اســپلیت پلات( 

ـــه میانگینتصـــادفی   تجزیه دانکن، آزمون ها باو مقایس

بندی سلسله مراتبی بر با استفاده از آماره خوشه ایخوشه

عنوان معیار و مربع فاصله اقلیدسی به Wardاسـاس روش 

ــله و  تحلیل و تجزیه مورد SPSS افزار نرم بکارگیری فاص

ـــه مقـاومت گونه .گرفتنـد قرار ها به آفات و برای مقـایس

ـــکال والیس و بیمـاری ها از آزمون تجزیه واریانس کروس

ـــه میانگین  Mann-Whitney-Uها از آزمون برای مقـایس

 )من ویتنی یو( استفاده شد.

 

 نتایج

 هاگونه کیفی و کمی هایبررسی مشخصه

ر اصلی اث که داد اسپلیت پلات نشان واریانس تجزیه نتایج

های قطر یقه و شادابی و اثر اصلی دوره آبیاری بر مشخصه

 دارمعنی مطالعه مورد هایمشخصه تمامی در گونه نوع

های در مشخصه گونه و نوع است. اثرات متقابل دوره آبیاری

های مختلف در سایر دار است و گونهارتقاع و قطر یقه معنی

های آبیاری ها، واکنش متفاوتی را نسبت به دورهمشخصه

  (.1 جدول)اند نشان نداده

 

 ساوه در شده های کشتگونه کیفی و کمی هایمشخصه( مربعات میانگین) واریانس تجزیه -2جدول 

 قطر یقه ارتفاع منابع تغییرات
قطر تاج 

 پوشش

مساحت تاج 

 پوشش
 شادابی مانیزنده

 ns303/7 *301/6 ns767/7 ns113/7 **553/306 ns531/67 بلوک

 ns731/7 *710/1 ns777/7 ns737/7 ns511/313 **157/3351 دوره آبیاری

 713/7 131/7 771/7 660/7 013/331 511/03 (Eaخطای اصلی )

 167/6736** 001/5070** 760/35** 560/7** 060/36** 660/6** گونه

 ns713/7 ns036/7 ns075/335 ns110/51 161/3* 671/7* گونه×دوره آبیاری

 711/7 537/7 767/7 033/7 113/371 511/03 (Ebخطای فرعی )
 داریمعنی عدم= ns           درصد، 35 اطمیناندرسطح  دارمعنی=       * درصد، 33 سطح اطمینان در دارمعنی= **
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اثرات اصلی دوره آبیاری و در بررسـی  هامیانگین مقایسـه

روزه بیشـــترین  0دوره آبیاری  که دهدمی نشـــان گونه

روزه بــا کــاربرد پلیمر  31دوره آبیــاری میزان قطر یقـه و 

و  دهندنشان می درصد شادابی را جاذب رطوبت بیشترین

روزه آبیاری  31مشـخصه درصد شادابی درختان در دوره 

(. 1)جدول  روزه، بیشترین میزان را نشان داد 0نسبت به 

ی مانی و شادابکاج بروسـیا از بیشترین میزان ارتفاع، زنده

یقه، قطر تاج و مساحت تاج پوشش  قطر و کاج مشهدی از

ترین بیش است. برخوردار هاونهگ سایر به بیشـتری نسـبت

ـــد زنده ـــرو خمره درمانی درص و کاج  ای با مبدأ اراکس

های ای از لحاظ مشخصهسرو نقرهشود. می بروسیا مشاهده

مانی از شــرایط ضـعیف و ارس با مبدأ ســاوه، رشـد و زنده

زربین با مبادی کلوده آمل و خرم آباد، سرو شیراز با مبدأ 

ها ســـطی در تمامی مشـــخصـــهخرم آباد از شــرایط متو

های کاج مشــهد، کاج بادامی، ارس البرز، برخوردارند. گونه

ـــرو نقره ، 5/31، 5/31ای بــه ترتیــب بــا ارس اراک و س

مانی را درصد کمترین میزان زنده 5/60و  11/30، 00/31

ها در گونه نشــان دادند و کمترین مقدار تمامی مشــخصــه

 (.1 جدول)کاج بادامی وجود داشت 
 

 

 

 هاآفات و بیماری

در پایان دوره آماری نشــان داد که اثر  آمدهدســتبهنتایج 

 ،درصد 33متقابل تیمار آبیاری و گونه در سطح اطمینان 

ـــنـد بـه عبـارتی گونـهدار میمعنی هــای مختلف در بـاش

درجه مقاومت به آفات  لحاظ ازهـای آبیاری متفاوت دوره

(. 5جدول اند )دادهها واکنش متفاوتی را نشـــان و بیماری

روزه و  0درصــد در تیمار آبیاری  11/31کاج الدار با گونه 

ــیا،گونه ــرو خمره های کاج بروس زربین ، کاج الدار و ایس

روزه با کاربرد پلیمر جاذب  31در تیمار آبیاری خرم آبـاد 

 00/10و  11/11، 00/30، 11/31ترتیــب بــا رطوبــت بــه

 ساوه در شده های کشتاثرات اصلی دوره آبیاری و گونه کیفی و کمی هایمشخصه میانگین مقایسه -2 جدول

منابع 

 تغییرات

ارتفاع  

 )متر(

قطر یقه 

 متر( )سانتی

قطر تاج 

 پوشش )متر(

مساحت تاج پوشش 

 )متر مربع( 

مانی زنده

 )درصد( 

شادابی 

 )درصد( 

 دوره آبیاری
 a13/1 16/7 13/6 60/57 b06/01 10/3 روزه  0آبیاری 

 b73/1 16/7 11/6 71/51 a13/00 13/3  روزه  31آبیاری 

       مبدأ بذر گونه

  ارس

 71/3cd 0/3e 10/7fg 00/7f 00/31e 11/11e البرز

 61/3c 30/6de 03/7ef 31/3f 11/06bc 00/00bc  ساوه 

 35/7cd 10/3e 5/7efg 13/7f 11/30e 11/01d اراک  
 61/6b 33/1cd 15/7d 1/6e 5/60e 00/00bc کلوده  آمل   ایسرو نقره
 11/6b 73/1c 61/3a 05/1ab 30/37a 00/10ab اراک    ایسرو خمره

   سرو شیراز
 35/6b 11/1c 01/7e 65/3f 10ab 11/01cd آمل کلوده

 63/6b 30/1cd 05/7e 11/3f 50cd 11/11abc  آبادخرم

   زربین
 33/6b 51/1c 71/3bc 1/1cd 00/00c 11/11abc آمل  کلوده

 31/3b 50/1c 30/7cd 76/1de 00/11d 11/11abc  آبادخرم
 71/6b 5/1c 11/7cd 13/6e 11/06bc 37a  خرم آباد   کاج الدار

 00/6a 11/5b 35/3ab 36/1bc 00/37a 37a  خرم آباد  کاج بروسیا
 31/3b 16/0a 60/3a 36/5a 5/31e 11/01d  ساوه  کاج مشهدی
 11/7d 1/3e 13/7g 55/7f 5/31e 17f  رشت  کاج بادامی

 .باشدمی درصد 5 سطح احتمال در دانکن آزمون اساس بر هامیانگین بین آماری دارمعنی اختلاف دهنده نشان ستون هر در مختلف حروف
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ها )درجه درصد بیشترین درجه مقاومت به آفات و بیماری

کاج بادامی در هر دوره  (. گونه5جدول ) اندبوده( را دارا 5

ها )درجه آبیاری کمترین درجه مقاومت به آفات و بیماری

 ( را نشان داد.3

 

 
 ای تجزیه خوشه

ـــه تجزیـه نتـایج مختلف  هایگونــه هــایداده ایخوش

ارتفاع، قطر یقه، قطر  مشخصه هفت بر مبنای برگسوزنی

درصد  ،مانیدرصد زندهپوشـش، مساحت تاج پوشش،  تاج

ها با استفاده از آماره شـادابی و مقاومت به آفات و بیماری

و مربع  Wardبندی سلسله مراتبی بر اساس روش خوشـه

 آورده 3شکل  عنوان معیار فاصـله درفاصـله اقلیدسـی به

ها را ( گونه3دست آمده )شکل دندروگرام به .اسـت شـده

های مختلفواریانس )کروسکال والیس( و مقایسه میانگین متغیر مقاومت به آفات تحت تأثیر متقابل آبیاری و گونهتجزیه  -0جدول   

 مبدأ بذر گونه دوره آبیاری
 5درجه  1درجه  1درجه  6درجه  3درجه 

**603/03 **671/07 **535/13 **316/11 **775/05 

 روزه 0آبیاری 

  ارس

 b07 a35 a-d37 c-e5 f00/0  البرز 

 c-e35 a-d37 a-d37 b-e00/0 bc11/51  ساوه 

 b00/53 a-c00/33 ab35 b-d11/1 ef11/31 اراک  

 c-e11/31 a-d37 b-e11/1 a-c00/33 b07 کلوده آمل    ایسرو نقره

 e11/1 c-f5 c-f00/0 a-d37 ab05 اراک    ایسرو خمره

   سرو شیراز
 de37 a-c00/33 ab35 a35 cd11/11 آمل کلوده

 e00/3 c-f5 b-e11/1 b-d11/1 ab00/00  آبادخرم

   زربین
 e77/7 c-f5 c-f00/0 b-d11/1 ab17 آمل  کلوده

 e77/7 f77/7 b-e11/1 a-d37 ab00/13  آبادخرم

 e77/7 f77/7 ef00/3 c-e5 a11/31  خرم آباد   کاج الدار

 e77/7 c-f5 c-f00/0 b-d11/1 ab17  خرم آباد  کاج بروسیا

 cd11/61 ab11/31 a-c11/31 a-c00/33 cd11/11  ساوه  کاج مشهدی

 a00/10 b-f00/0 d-f5 e00/3 f77/7  رشت  کاج بادامی

 روزه  31آبیاری 

با کاربرد پلیمر جاذب 

 رطوبت

  ارس

 a00/00 a-e11/1 c-f00/0 c-e5 f11/1  البرز 

 e77/7 d-f11/1 c-f00/0 a-c00/33 ab11/01  ساوه 

 e11/1 b-f00/0 d-f5 a-d37 ab05 اراک  

 e77/7 c-f5 d-f5 b-e00/0 ab11/11 کلوده آمل   ایسرو نقره

 e77/7 f77/7 f77/7 de11/1 a00/30 اراک    ایسرو خمره

   سرو شیراز
 e77/7 ef00/3 c-f00/0 a-d37 ab11/11 آمل کلوده

 e77/7 d-f11/1 d-f11/1 a-d37 ab61/11  آبادخرم

   زربین
 e77/7 d-f11/1 d-f5 b-d11/1 ab11/11 آمل  کلوده

 e77/7 d-f11/1 d-f11/1 b-e00/0 a00/10  آبادخرم

 e77/7 f77/7 df11/1 b-e00/0 a11/11  خرم آباد   کاج الدار

 e77/7 f77/7 f77/7 e00/3 a11/31  خرم آباد  کاج بروسیا

 c65 a-c00/33 a00/30 ab11/31 de17  ساوه  کاج مشهدی

 a11/11 a-e11/1 d-f5 e00/3 f00/3  رشت  کاج بادامی
 آزمون اساس بر هامیانگین بین آماری دارمعنی عدم اختلاف دهنده نشان ستون هر در مشابه حروف درصد، 33 سطح اطمینان در دارمعنی= **

 .باشدمی درصد 5 سطح احتمال در دانکن
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ارس های شامل گونه 3خوشه  سـه خوشه تقسیم کرد. در

ی اسرو نقرهلبرز، کاج بادامی، ارس اراک، کاج مشهدی و ا

ای، کاج ســـرو خمرههای شـــامل گونه 6خوشـــه  کلوده،

شامل  1خوشه  و باشــدمی سـرو شـیراز کلودهو بروسـیا، 

سـرو شیراز  ارس سـاوه، کاج الدار، زربین کلوده،های گونه

های با خوشه 3خوشه  .باشندمی آبادخرمو زربین  آبادخرم

مانی و مقاومت به آفات بیشترین اختلاف رشد، زنده 1و  6

.دهدها را نشان میو بیماری
 

 

 

 بحث
 هاگونه کیفی و کمی هایبررسی مشخصه

روزه در اکثر  31دار دوره آبیــاری عــدم تـفــاوت معنی

تواند های مورد مطالعه بجز قطر یقه احتمالاً میمشــخصــه

بـه دلیـل کـاربرد پلیمر جـاذب رطوبـت تراکاتم در دوره 

های روزه باشــد که تأثیر منفی روی مشــخصــه 31آبیاری 

گیری نداشـته اسـت. بیشترین میزان مشخصه مورد اندازه

روزه نسبت به  31درختان در دوره آبیاری درصـد شادابی 

روزه، نشـــان از تأثیر مثبت کاربرد پلیمر جاذب رطوبت  0

ی، با توجه به مطالعات خاک شـــناســـباشـــد. تراکاتم می

جزء مجتمع پارک جنگلی مورد مطالعه از لحاظ اســیدیته 

ـــعیف میخاک ـــد های قلیایی ض و دارای بافت خاک باش

میزان واکنش و بافت  باشــد و چونســبک تا متوســط می

خاک مناسـب بوده، پلیمر جاذب رطوبت توانسته عملکرد 

ــلو و  ــد. کنش ــته باش بالایی در جلوگیری از تنش آبی داش

( گزارش کردند که بهترین واکنش خاک 3131دمی زاده )

ــت، محــدوده خنثی  بـرای عملکرد خوب جــاذب رطوب

باشد و زیاد بودن درصد رس و قلیایی بودن زیاد خاک می

شود. پلیمر ها در جذب آب مینیز سـبب کاهش بازده آن

جـاذب رطوبـت تراکـاتم در ابتدا دارای توان جذب آب به 

ــت زمان، قدرت  07میزان  ــت و با گذش برابر وزن خود اس

یابد و بعد از آبگیری و مدت زمان نگهداری آب کاهش می

رسد. در واقع در زمان استقرار نهال، روز به صفر می 6677

جاذب رطوبت آب را در اختیار نهال قرار داده است  پلیمر

ــت. اگرچه  ــده اس ــیب نهال در اثر کم آبی ش و مانع از آس

ها و فشار تنش کم آبی با تأثیر منفی بر تولید کربوهیدرات

طور مسـتقیم ارتفاع و قطر تواند بهتورژسـانس سـلول، می

 
 ارتفاع، قطر یقه، قطر تاج مشخصه هفت میانگین مبنای برگ برمختلف سوزنی هایگونه ایخوشه تجزیه از حاصل دندروگرام -1 شکل

 هادرصد شادابی و مقاومت به آفات و بیماری ،مانیزندهدرصد پوشش، مساحت تاج پوشش، 



 برگ تحت آبیاری با پلیمر جاذب رطوبت های سوزنیبررسی صفات رویشی گونه   و همکاران                        گودرزی
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( که در Al-harbi et al., 1999درختـان را کاهش دهد )

حاضر فقط قطر یقه تحت تأثیر منفی دوره طولانی  تحقیق

 آبیاری قرار گرفته است.

ـــترین میزان  ـــیــا بیش ـــر، کــاج بروس در تحقیق حــاض

 یرسا به مانی و شادابی را نسبتهای ارتفاع، زندهمشـخصه

ـــان داد. هاگونه ـــیا از موفق نش های ترین گونهکاج بروس

ــوزنی  ور وبرگ پارک جنگلی مخمل کوه خرم آباد )پیلهس

)حمزه پور و  فارس اســـتان کامفیروز( و 3131همکاران، 

( نیز بوده اســت که با نتایج تحقیق 3117نگهدار صــابر، 

ــر نیز همخوانی دارد. اگرچه گونه ــروخمره حاض نیز  ایس

ایط منطقه نشان داد ولیکن سـازگاری بالایی نسبت به شر

 معرض در که مناطقی در گونه این در مشــاهدات میدانی،

 دچار غالب باد جهت در داشــته، باد قرار مســتقیم جریان

 ونهگ این از شودمی پیشنهاد که است شده سرمازدگی تاج

 اســتفاده دارد، قرار مسـتقیم باد معرض در که مناطقی در

ـــود ( در پارک 3131ور و همکـاران )در تحقیق پیلـه .نش

های ای جزو گونهجنگلی مخمل کوه خرم آباد، ســـرو نقره

ــر از لحاظ  ــت در حالی که در تحقیق حاض موفق بوده اس

مانی وضعیت مناسبی نداشته های رشـد و زندهمشـخصـه

اسـت. احتمالاً شوری خاک و آب منطقه و مقادیر بیش از 

ولفات و کلر سبب کاهش رشد و حد اسـتاندارد سـدیم، س

مانی این گونه شده است. ارس با مبدأ ساوه، زربین با زنده

مبادی کلوده آمل و خرم آباد، سرو شیراز با مبدأ خرم آباد 

ها برخوردارند. از وضــعیت متوســطی در تمامی مشــخصــه

د باشارس از لحاظ اکولوژیکی دارای رشد بسیار کندی می

ـــت که در گونه و از نظر نیـازهـای خاکی، ای کم توقع اس

های آهکی و ســـنگلاخی یا در اراضـــی شـــنی و در خاک

های گرم و خشک های ملایم و تابستانمناطقی با زمستان

کنند و سازگاری بسیار بالایی به شرایط محیطی رشـد می

ــتمالچی و همکاران،  ــر 3100دارد )دس (. در تحقیق حاض

دلیل ین نیز بهدرختـان کـاج الـدار و برخی از درختان زرب

شــرایط نامســاعد خشــکی هوا و ســرما دچار خشــکیدگی 

های رشــد را نشان سـرشـاخه شـدند و کاهش مشــخصــه

ــیبانی داده در مطالعات خود در ( 3100و همکاران )اند. ش

 ،پارک جنگلی چیتگر روی گونة کاج الدار وجود خشـــکی

نامنظم بودن آبیاری و خاک شـــنی و لومی رســـی )بافت 

ـــعیف( و ظرفی دلیل ت پایین نگهداری رطوبت خاک را ض

پژمردگی گونه کاج الدار های رشــد و کاهش مشــخصــه

 .  نداهمعرفی کرد

های کاج مشهد، کاج بادامی، ارس البرز، ارس اراک و گونه

ـــرو نقره مانی برخوردار بودند. ای از کمترین میزان زندهس

ها به سرمای زمستانه و گرمای تابستانه میزان تحمل گونه

تفاوت اســت که در نتیجه ســبب نضــعیف گیاه و کاهش م

ـــر گونه کاج مانی میمیزان زنـده ـــود. در تحقیق حاض ش

ها کمترین مقدار را نشان داد. بادامی در تمامی مشـخصـه

( در 3136کـاج بــادامی در تحقیق خورنکـه و همکــاران )

ـــرقی دریای  ـــواحل ش ـــتگاه تحقیقاتی زاغمرز در س ایس

 مانیخوبی را از نظر رشد و زندهمازندران سـازگاری بسیار 

 357تا  07ها ارتفاع از سطح دریا نشان داد. در تحقیق آن

متر و خاک غنی از میلی 117متر، میزان بارندگی سالیانه 

مواد آلی بوده است در حالی که در تحقیق حاضر ارتفاع از 

 3/331متر و میانگین بارندگی سالیانه  3777سـطح دریا 

از لحاظ مواد آلی ضــعیف بوده اســت که متر و خاک میلی

عدم ســازگاری این گونه در شــرایط آب و هوایی ســاوه را 

ـــتمالچی وتوجیـه می  کنـد. در حـالی که در تحقیق دس

 نیمه مناطق کاج بادامی در گونه ( کاشت3100همکاران )

ــاینمستاز با خشک  و غربی نبایجاآذر دسر خیلی ه

با نتایج تحقیق  کهنیست  مناسب قلیایی و رشو هایکخا

ـــکی و  ـــر همخوانی دارد. کاج بادامی به گرما، خش حـاض

( 3136شـوری بسـیار حساس است )خورنکه و همکاران، 

کند. که عدم سـازگاری آن به شرایط منطقه را توجیه می

های آن بســـیار به یخبندان و دمای پایین حســـاس نهال

( که دمای پایین 3100همکاران،  هســتند )دســتمالچی و

ـــد زنده منطقه ـــبب کاهش درص ـــتان س مانی و در زمس

 های رشد آن شده است.مشخصه

 هاآفات و بیماری

ها به سرمای زمستانه و گرمای تابستانه میزان تحمل گونه

ــعیف گیاه و مبتلا  ــبب تض ــت که در نتیجه س متفاوت اس

شود. کاج مشهدی ها میشـدن آن به انواع آفات و بیماری

ــر به  ــت و این گونه در تحقیق حاض ــاس اس به گرما حس



 9911 تابستان ،86شماره                                                           محیط زیست و توسعه فرابخشی     فصلنامه علمی 
 

76 
 

ــپردار کاج آفت ــته .Leucaspis pusilla Loewهای س ، ش

، .Eulachnus tuberculostemmatas Theobaldکــاج 

و  .Orthotomicus erosus Wollسـوسـک پوستخوار کاج 

 Pseudococcus maritimusشــپشــک آرد آلود ســاحلی 

Ehrh. ها، کاهش مبتلا شــده اســت که ســبب ریزش برگ

های رشــد آن شــده اســت. مانی و مشــخصــهدرصــد زنده

 وگیرند نســبت به آفات هایی که تحت تنش قرار میگونه

ها بســیار حســاس هســتند. گونه کاج بادامی در بیماری

های سپردار کاج، شته کاج و سوسک تحقیق حاضر به آفت

پوسـتخوار کاج مبتلا شــده اســت که سبب کاهش درصد 

های رشد آن شده است. هر دو گونه مانی و مشـخصهزنده

ـــته ارسارس بـا مبـادی البرز و اراک نیز به آفت  های ش

C. juniper ک ارسو شـپشـ Mytilococcus juniperi B. 

ها را به شدت کاهش مانی آنمبتلا شـدند که درصـد زنده

 داده است. 

ــعام ریبیاآ طحـــس اهشـــک ــبنی اهشـــک لیـــصا لـ  هـ

 مانند یکه پیامدها دشومی ایهرــــنق ورــــس ناــــختدر

ـــگی متومقا کاهش ـــبابر در هاـ  هاریبیما و تفاآ اعنوا رـ

ــر شومی ــرو نقرهد. در تحقیق حاض  ای مورد حمله قارچس

Nattrassia mangiferae B. Sutton & Dyko  قرار گرفته

ــوری آب و حمله ــب بودن خاک و ش ــت. نامناس رچ قا اس

ــب  ،N. mangiferaeزای ریبیماو  بمخر ربسیا ــــب س

ای پارک غدیر قم نیز شده خشـکیدگی درختان سرو نقره

ــت )خاکدامن و همکاران،  (. تجمع املاح در دراز 3110اس

ـــبب میمدت اختلالات تغذیه ـــود که منجر به ای را س ش

ه شود کاختلالات فیزیولوژیک و ضـعیف شدن درختان می

کنند ها به درخت حمله میدر این شــرایط آفات و بیماری

 (.  3110و همکاران،  )خاکدامن

 ای تجزیه خوشه

ها بر آورد که گونهای این امکان را فراهم میتجزیه خوشه

بندی شوند که های مختلف طوری گروهاسـاس مشـخصـه

هایی با خصـوصـیات مورفولوژیک و اکولوژیک مشابه گونه

هایی با گیرند و گونههـای نزدیک بهم قرار میهم در گروه

ـــبـاهـت کمتر در گروه هـای دور از هم قرار گیرند و با ش

ـــباهت گروه ـــله میزان ش گردد. ها کمتر میافزایش فـاص

 سرو شیراز کلودهو ای، کاج بروسـیا، سـرو خمرههای گونه

 و بهترین باشــندمی یکدیگر دارای شــباهت بیشــتری با

باشند و سازگاری بسیار ها جهت کشـت در سـاوه میگونه

ارس ساوه، های گونه. خوبی با شرایط خشک منطقه دارند

ـــیراز  کاج الدار، زربین کلوده، ـــرو ش و زربین  آبادخرمس

ـــازگاری در رتبه خوب قرار دارند و  لحاظ از آبـادخرم س

بایسـتی با احتیاط و با وسعت کم در منطقه کشت گردند 

ارس البرز، های گونه .شوندو در مراحل بعدی پیشنهاد می

ی کلوده اسرو نقرهکاج بادامی، ارس اراک، کاج مشهدی و 

 اظلح ازو  باشــنددارا می یکدیگر بیشــترین شــباهت را با

سـازگاری در رتبه ضـعیف قرار دارند که با شرایط منطقه 

موزد مطالعه ســازگاری نداشــته و به دلیل کمترین میزان 

ها برای کشت مانی و مقاومت به آفات و بیماریرشد، زنده

ه کاج مشهدی شوند. گوندر شـرایط خشـک پیشنهاد نمی

در ارتفاعات بالا در مناطق مرکزی و جنوب شرقی اروپا در 

ــا  3177ارتفــاع بین  متر رویش دارد و از نظر  6177ت

ــبتاً پرنیاز و مقاوم را می ــلخیزی خاک نس طلبد و به حاص

 ,.Hajdari et al)مناطق سـنگلاخی سازگاری بالایی دارد 

این در حالی اســت که ارتفاع منطقه مورد مطالعه  (2015

متر و در شرایط خشک قرار دارد و کاج بادامی نیز  3777

به گرما، خشـکی و شوری بسیار حساس است )خورنکه و 

ها به شرایط ( که عدم سازگاری آین گونه3136همکاران، 

ـــرو نقره ای نیز از کوهمنطقـه را توجیـه می های کنـد. س

ـــرقی آری زونا تا جنوب غربی نیومکزیکو، جنوب جنوب ش

 6677تا  377کالیفرنیا و شمال مکزیک در ارتفاعات بین 

(. 3110متر رویش طبیعی دارد )خــاکــدامن و همکــاران، 

شــرایط خشــک منطقه در طی دوره رویش و نامتاســب و 

ــعف  ــبب ض ــیات خاک منطقه س ــوص ــعیف بودن خص ض

ـــد ـــازگاری این گونه ش ه فیزیولوژیک در رویش و عدم س

 است.

دار نشد، برای آبیاری که اثر اصـلی آبیاری معنیاز آنجایی

برگ کشـت شـده در پارک جنگلی ساوه، درختان سـوزنی

روزه بـا کـاربرد پلیمر جـاذب رطوبت به  31دوره آبیـاری 

ــنهاد  ــان ولی با دوره طولانی آبیاری پیش دلیل نتایج یکس

 لفهای مختلف درختان و مبدأهای مختشود. بین گونهمی
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ـــرایط محیطی  جغرافیـایی یـک گونه از نظر تحمل به ش

ـــت که علت آن می تواند متفاوت بودن تفـاوت وجود داش

شرایط و منابع محیطی مبدأ بذر و نیز عامل ژنتیکی باشد. 

ماه  3تا  0طول دوره خشـکی منطقه بسیار طولانی و بین 

بوده که شــرایط نامطلوب طی دوره رشــد درختان ســبب 

ــ ــرایط حمله آفات و ضــعف درختان حس ــده که ش اس ش

های موفق کاج بروسیا، ها را فراهم کرده است. گونهبیماری

ی و سـرو شیراز کلوده آمل با سازگاری بسیار اسـرو خمره

ــاوه معرفی می ــتان س ــهرس ــت در ش گردند. بالا برای کش

تواند در طی یک دوره های مورد بررسی میوضـعیت گونه

 ن مورد پژوهش قرار گیرد.ساله دیگر توسط سایر محققا 5
 

 منابع
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Abstract 
In arid areas, increasing irrigation periods is necessary to providing the water needed for the 

development of green space and plantation. This study was conducted in forest park of Saveh 

based on a randomized complete block design in split-split plot arrangement with irrigation 

period as main plot and coniferous species of Juniperus excelsa M.B., Cupressus arizonica 

Green., Platycladus orientalis (L.) Franco., Cupressus sempervirens Var. fastigiata., 

Cupressus sempervirens Var. horizontalis., Pinus eldarica Medw., Pinus brutia Ten., Pinus 

mugo Turra., Pinus pinea L., Taxodium distichum L. Rich., as sub plot with different origin 

in three blocks for 5 years. In each block from each species, 24 seedlings as a group were 

planted at 2.5 × 2 m. spacing that from these numbers, 12 seedlings were considered for 7 

days irrigation and 12 seedlings for 14 days irrigation using of TerraCottem hydrophilic 

polymer. The results showed that height and collar diameter showed a significant statistical 

difference.in the interaction between irrigation periods and species. The main effect of 

irrigation period was significant on characteristics of collar diameter and vitality. P. brutia 

obtained the highest height (2.76 m), survival percentage (90.67 %), and vitality (90 %) and 

P. mugo obtained the highest collar diameter (6.42 cm), canopy cover diameter (1.27 m) and 

area of canopy cover (5.12 m2). Cluster analysis showed that species of P. orientalis, P. brutia 

and C. sempervirens Var. fastigiata with Koloudeh origin are in the most suitable conditions 

in terms of each of the variables studied and along with 14 days irrigation period using of 

TerraCottem hydrophilic polymer introduced for planting in Saveh. 
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